REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ
„ LIPIEC ROWERY TANIEJ O VAT -23% ”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji jest firma Cyclo Sport SP.J - Olejniczak ,80-209 Chwaszczyno ul Ceynowy 5.
2. Promocja cenowa z hasłem „ LIPIEC ROWERY TANIEJ O VAT -23% ” zaprezentowana jest na stronie
www.cyclosport.pl.
3. Promocja cenowa „ LIPIEC ROWERY TANIEJ O VAT -23% "obowiązuje w terminie od 18.07.2017
do 30.07.2012.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Z zastrzeżeniem pkt.2 poniżej, uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba, która posiada pełną
zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona
częściowo lub całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoby które nie posiadają pełnej zdolności do
czynności prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej przy współudziale swojego
przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) po zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i
akceptują jego postanowienia;
2. W Promocji nie mogą brać udziału:
osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nabywają produkty objęte Promocją
bezpośrednio od Organizatora lub jego dystrybutorów ani osoby, które w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub
inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją;
§3
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Promocja z hasłem „ LIPIEC ROWERY TANIEJ O VAT -23% ”obowiązuje wyłącznie
w sklepie firmowym Cyclo Sport 80-209 Chwaszczyno ul. Ceynowy 5 i internetowym www.
cyclosport.pl
2. Przedmiotem promocji pod hasłem „ LIPIEC ROWERY TANIEJ O VAT -23% ”są
objęte wybrane produkty, fabrycznie nowe.
3. Upust w wysokości -23% vat-u udzielany jest przy płatności gotówką, przelewem na konto firmy
lub kartą.
4. Akcja promocyjna „LIPIEC ROWERY TANIEJ O VAT -23% ”nie łączy się z innymi
produktami które nie zostały objęte promocją.
5. W przypadku zakupu na raty „LIPIEC ROWERY TANIEJ O VAT -23% ”nie
obowiązuje.
6. Materiały reklamowe zaprezentowane na stronie www cyclosport.pl nie stanowią oferty w
rozumieniu art.66§ 1K.C

§4
OGRANICZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Ilość produktów dostępnych w promocji „LIPIEC ROWERY TANIEJ O VAT -23% ” jest ograniczona.
2. Sprzedaż produktów objętych promocją „LIPIEC ROWERY TANIEJ O VAT -23% ” możliwa jest tylko
i wyłącznie w ilościach detalicznych
3. Przy zakupie towarów w promocji „ LIPIEC ROWERY TANIEJ O VAT -23% ”od
zaprezentowanych cen nie przysługują już żadne upusty.

§5
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACJI ZAKUPU W PROMOCJI
1. Na zakupione produkty w promocji „LIPIEC ROWERY TANIEJ O VAT -23% ”jest udzielana gwarancja
na okres 24 miesięcy .
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego reklamację, jak
również opis podstawy reklamacji.
3. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
4. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć
wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O
wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem zwykłym w terminie 7 dni od
daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz
obowiązujących przepisach prawa polskiego.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące
przepisy prawa.
2. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.cyclosport.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
3. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizator
zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co
do stosowania regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o
dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
4. Dodatkowe informacje o Promocji i produktach będą udzielane pod numerem tel: 58 522-71-19
(czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 19.00).
5. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego
Regulaminu i jego akceptacją.
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy polskiego prawa.

